
TÁJÉKOZTATÁS A HELYI NÉPSZAVAZÁSI KEZDEMÉNYEZÉS 
VISSZAVONÁSÁRÓL 

A 2017.július 11-i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből: 

Csicsmanczai Tamásné polgármester: 

Mint ismeretes, a Képviselő testület tagjai 2017.04.29-én a Helyi Választási 
Bizottsághoz helyi népszavazásra javasolt kérdést nyújtottak be, mely így szólt: 
”Támogatja-e Ön, hogy Pilisszántó Község Önkormányzata Pilisszántó közigazgatási 
területén önkormányzati ingatlant értékesítsen transzformátor állomás építése 
céljából?” A népszavazási kezdeményezésről, az európai polgári kezdeményezésről, 
valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013.évi CCXXXVIII.törvény rendelkezései 
alapján eltelt határidőket követően a képviselő-testületnek döntenie kell a 
népszavazás elrendeléséről. 

Szeretném összefoglalni az előzményeket és azt, hogy a népszavazási 
kezdeményezés visszavonása mellett milyen indokok szólnak: 
 
Az Elmű 2015.július 14-i nyílt képviselő-testületi ülésen kereste meg 
önkormányzatunkat egy új 120 kV-os transzformátor állomás létesítésével 
kapcsolatban.  
Tekintettel arra, hogy településünk nagyon csekély saját bevétellel rendelkezik és 
pályázati lehetőségei földrajzi fekvéséből adódóan korlátozottak, fejlesztési igény a 
lakosság részéről azonban számtalan van, ezért minden bevétellel járó lehetőséget 
fontolóra kell vennünk. Képviselő-testületünk ekkor elvi hozzájárulását adta, 
elkezdődtek az egyeztetések mind településrendezési kérdésekben, mind pedig 
számba vettük, hogy a terület megvásárlásán túl az Elmű Hálózati Kft a vételáron felül 
milyen további fejlesztéseket tud Pilisszántón megvalósítani, a település számára 
milyen előnyökkel járhat egy esetleges megállapodás. Képviselőink mindvégig a 
település érdekeit tartották szem előtt. 
 
A településrendezési tervek, melyben szerepel a trafóállomás céljára kijelölt terület és 
annak szabályozása is,  2016.május 09-én a  jogszabályok szerint véleményezésre a 
község honlapján közzé lett téve, a hírfolyamban a mai napig megtalálható.  
 
2016.június 23-án településrendezéssel kapcsolatos lakossági fórumot szerveztünk, 
ahol a lakosság szép számban megjelent, ezen a fórumon is jelen voltak az Elmű 
képviselői, így a lakosság megismerhette a trafóállomással kapcsolatos 
elképzeléseket. Ezt követően július 14-én, szeptember 13-án nyilt ülésen volt szó a 
településrendezés keretein belül az állomásról, majd a 2016.december 9-i nyílt 
testületi ülésen és az azt követő közmeghallgatáson az Elmű Hálózati Kft is jelen volt. 
 
A 2016. december 9-i közmeghallgatást követően kezdődött az ügyben lakossági 
tiltakozás, ekkor kértük a lakosság türelmét egy ezzel kapcsolatos fórum 
megszervezéséig, melyre 2017.január 20-án került sor és az érdekelt felek vezető 
tisztségviselői is meghívást kaptak. Ezen a fórumon jelentette be képviselő-
testületünk, hogy a kérdésben helyi népszavazást fog kezdeményezni, mely a kérdés 
eldöntésének legdemokratikusabb módja, tekintettel arra, hogy a népszavazás 
eredménye kötelezi is a képviselő testületet a szavazás eredményének megfelelő 
határozatra.  



 
A népszavazási kérdés benyújtását több körülmény hátráltatta, melyet most nem 
részleteznék, de végül a kérdés képviselők által benyújtásra került. 
 
A fórumot követően, az azóta eltelt időszakban több módon próbáltuk megismerni a 
lakosság véleményét, 

 párbeszédeket szerveztünk 
 kérdőívet készítettünk 
 az iskolai alapítvány közhasznúvá válása rendeződött, alkalmassá vált 

tornaterem építés célú támogatások fogadására. 
 

Az eltelt időszakban lehetőséget és alkalmat teremtettünk mindenki számára, hogy 
véleményét kinyilvánítsa. Az ügy nagyon sok más problémát is a felszínre hozott, ami 
megosztotta a lakosságot. Többen gondolták úgy, hogy nem szeretnének 
transzformátor állomást Pilisszántón, de méltatlanságot éreztek a folyamatos 
hangulatkeltéssel, a megnyilvánulások hangnemével szemben, ahogyan a képviselő 
testületet és munkáját illették.  

A kapott visszajelzések azt igazolták számunkra, hogy a lakosság nagy része nem 
támogatja a transzformátor állomás építését. 

 

Az Elmű részére történő ingatlanértékesítés legfontosabb célja a jelentős bevétel volt, 
mely nagyon hiányzik a településen eddig elmaradt és sürgető fejlesztési igények 
miatt. Ezek közül a több évtizede megoldandó tornaterem építés került az első helyre. 

Időközben más úton is tettünk lépéseket, hogy végre legyen tornaterem Pilisszántón. 

Az Emberi Erőforrások Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkárához címzett 
levelünkre 2017. áprilisában kaptunk választ, mely elismerte, hogy a jelenlegi 
tornaszoba a mindennapos testnevelés feladatellátására NEM ELEGENDŐ. 

A nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program (TTT) keretében az iskola 
szakmailag indokolt beruházási igényét az államtitkárság nyilvántartásba vette és azt 
ígérték, hogy a TTT program következő szakaszában kérésünkre figyelemmel lesznek, 
különös tekintettel arra is, hogy településünk a konvergencia régión kívül esik így 
európai uniós támogatás nem hívható le. 

Ezt követően a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium miniszterhelyettesével Dr.Fónagy 
János államtitkár úrral egyeztettünk, melynek eredményeként 2017.május 23-án 
személyes látogatására is sor került. Államtitkár úr látogatását követően beszámolt 
találkozónkról dr. Seszták Miklós miniszter úrnak és egyben javasolta a pilisszántói 
tornaterem felvételét a fejlesztési programba. Miniszter úr 2017.06.29-én kelt 
levelében tájékoztat arról, hogy a TTT program II.ütemében megvalósítandó 
fejlesztésekről már döntés született, így abba sajnos már nem kerülhetünk bele, de 
tekintettel arra, hogy indokoltnak tartja a pilisszántói tornaterem fejlesztési programba 
történő felvételét arra a későbbi ütemben kerülhet sor. Ezen ígéretét több 
telefonbeszélgetésen keresztül szóban is megerősítették. 



Megnyugtató számunkra, hogy ha nem is 1-2 éven belül, de várhatóan a tornaterem 
ügy most már belátható időn belül rendeződik. 

A tavaszi időszakban tapasztalhattuk, hogy helyi ügyünkbe politikai pártok is 
beleavatkoztak. 

Aggasztó, hogy a 2018.évi parlamenti választások kampánya őszre teljes gőzzel 
beindul, ami azt is jelentheti, hogy egy kitűzött helyi népszavazás újra hadba hívja a 
választókért versengő pártokat és politikai hadszíntérré változtatja Pilisszántót. 

A település és a lakosság érdeke az, hogy ez ne következzen be. Ettől mindenképpen 
szeretnénk Pilisszántót megóvni. 

Összefoglalva: 

- az ingatlanértékesítés oldalán az eltelt időszakban nem mutatkozott meggyőző 
akarat 

- ígéretet kaptunk a kormánytól, hogy a következő tornaterem építési programba 
bekerül Pilisszántó is 

- legyen béke Pilisszántón és kerüljük el, hogy politikai hadszíntér legyünk 
- vessünk véget a megosztottságnak és a soha nem tapasztalt aktivitást  

változtassuk összefogásra, melyre céljaink eléréséhez feltétlenül szükség van. 

Mindezekre tekintettel javaslom, hogy hozzunk határozatot arról, hogy a népszavazási 
kezdeményezést valamint az ingatlanértékesítéséről szóló határozatunkat 
visszavonjuk.  

A népszavazási kezdeményezésről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint 
a népszavazási eljárásról szóló 2013.évi CCXXXVIII.törvény 54.§.alapján : 

A képviselő-testület bizottsága, valamint tagjai a helyi népszavazás elrendeléséig 
visszavonhatják az általuk benyújtott helyi népszavazási kezdeményezést. 

A törvény alapján a Képviselő-testület rendeli el a népszavazást, ez eddig nem 
történt meg és az elrendelésig a tagok visszavonhatják a népszavazási 
kezdeményezésüket. 

Erre szeretnék most javaslatot tenni, és kérdezem tehát a benyújtókat név szerint, 
hogy vissza kívánják-e vonni az általuk aláírt népszavazási kezdeményezést. 

 
Diószegi László: Vissza kívánom vonni 
Dobai Zsolt: Vissza kívánom vonni 
Motika Teréz: Én is vissza kívánom vonni 
Kormos Margit: Vissza kívánom vonni 
Csicsmanczai Tamásné: Ötödik képviselőtagként én magam nyújtottam be és én is 
vissza szeretném vonni a népszavazási kezdeményezést. 

 
Ezzel összefüggésben javaslatot teszek azon határozat visszavonására, melyet 
2016. április 14-én hoztunk, ez a 41/2016.(IV.14.) számú határozat, 
mely arról szól, hogy a képviselő-testület a 0182/52-es helyrajzi számú 



önkormányzati ingatlanból 12205 m2 térmértékű területrészt 65 millió Ft eladási áron 
értékesíteni kíván transzformátor állomás létesítéséhez. 
Erről valamennyien szavazunk 
Aki a visszavonás mellett dönt az kérem kézfeltartással szavazzon. 
Tehát 4 igen, 2 nem és 1 tartózkodás mellett az ingatlan értékesítéséről szóló 
határozatot visszavontuk. 

 

 

 


